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Sammanträdesprotokoll 2 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Stig Sjölund (V), ordförande 

Ferid Letic (S), vice ordförande 
Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S) 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Jan Lundström (C) 
Lena Mahrle (L) 

  

Övriga deltagare Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef 
Lisa Karlström, miljöinspektör, § 5, § 10 
Ulf Isaksson, miljöinspektör, § 5 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 5 
Ingrid Olofsson, miljöinspektör, § 5 
Annika Bergdahl, miljöinspektör, § 5 
Olga Persson, miljöinspektör, § 5 
Annika Eliasson, livsmedelsinspektör, § 5 
Anna Enegren, livsmedelsinspektör, § 5 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 5 - 8 
Åsa Wikström, controller, § 8 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§1 
Information - presentation, nämndens uppdrag m.m. 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden får följande information/genomgång: 

1. presentation av nämndens ledamöter 
  

2. mötesrutiner, digital justering m.m. 
  

3. nämndens uppdrag, reglemente och årshjul m.m. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2  
 

Val av ledamot till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
Diarienr 18MTN65 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden utser Lena Mahrle (L) till ledamot i Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-09-13, § 151, Ivar Gustafssons (L) avsägelse som 
ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden från och med 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-11-29, § 204, Lena Mahrle (L) till ny ledamot i Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har nu att utse ny ledamot till arbetsutskottet bland nämndens 
ledamöter. 
 
Oppositionen nominerar Lena Mahrle (L) som ny ledamot till Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 204 Fyllnadsval av ledamot (L) - Miljö- och 

tillsynsnämnden 2019-2022 
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Sammanträdesprotokoll 6 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3  
 

Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och avdelningens arbete med anledning av covid-19 
samt rapporterar ev. avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4  
 

Uppföljning av Tillsynsplan 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN48 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av Tillsynsplan 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förordning (2000:13) om tillsyn enligt miljöbalken ska en myndighet som tilldelats 
operativa tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma förordning ska 
tillsynsverksamheten fortlöpande följas upp och utvärderas. Miljö- och tillsynsnämnden har 
även tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, lagen om strålskydd, försäljning av receptfria 
läkemedel i detaljhandeln, alkohollagen och tobakslagen. Dessa områden ingår i såväl 
tillsynsplan som uppföljningen av tillsynsplanen. Under året har nämnden även haft ett utökat 
tillsynsområde med s.k. ”trängseltillsyn” enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen.  
 
Miljö- och tillsynsnämnden prioriterade inför 2021 år den styrda tillsynen, dvs. de verksam-
heter som bedöms ha högst risk. Dessa verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift. 
Samtliga verksamheter har fått en tillsynsinsats, vilket innebär att nämnden har kommit i kapp 
med tillsynsskulden. 
 
Under året har det tillkommit arbetsuppgifter som inte fanns med i tillsynsplanen 2021 och 
medfört att arbetsuppgifter har fått omprioriterats. Utredning av miljöförorenade områden, 
tillsyn av kemikalier, sprängämnesprekursorer, flerbostadshus har fått stå tillbaka för bl.a. 
trängseltillsyn. 
 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd har utökat personalen med en heltidsanställning för att 
klara uppdraget om framför allt tillsyn av små avlopp. Tjänsten finansieras med tillsyns-
avgifter. Avdelningen har nu 16 årsarbetare: 13,8 miljöinspektörer och 1,2 alkoholhand-
läggare samt en chef. 
 
Med anledning av pandemin har tillsynen under året både varit digital och fysisk på plats. 
Pandemin har även inneburit en utmaning att rekrytera vikarier som bidragit till att klara 
uppdraget, eftersom det har varit hög andel VAB (vård av barn) och föräldraledighet under 
året. 
 
År 2021 har varit första året med den nya miljöbalkstaxan, vilket inneburit högre andel 
efterhandsdebiterad tillsyn. Under året har avdelningen även förberett införande av efter-
handsdebitering av livsmedelstaxan som gäller fr.o.m. år 2022. Taxan för alkoholtillsyn 
bygger på fjolårets försäljning av alkohol, som under pandemin har varit lägre och därmed 
gett minskade intäkter för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Under året har tillgänglighet, rättssäkerhet och likabehandling prioriterats genom utveckling 
av antalet E-tjänster, tillsyns-appar, telefonlinje, rutiner, mallar, inventeringar, projekt och 
information (ny taxa, pandemin, farligt avfall). 
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Sammanträdesprotokoll 8 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av Tillsynsplan 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden 
 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-11-25 § 78 Tillsynsplan 2021 för Miljö- och 

tillsynsnämnden 
 Tillsynsplan 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 9 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5  
 

Information - tillsynsprojekt och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd och Samhällsbyggnad informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 

 Tillsynsprojekt 2021 
 

o Hälsoskydd 
 flerbostadshus 
 bassängbad 
 skolor och fritids 
 omsorgsboenden och daglig verksamhet 
 förskolor 

  
o Miljöskydd  

 inventering miljöfarlig verksamhet (MFV) Hedens och Hamnvikens 
industriområden 

 inventering MFV Öhns industriområde 
  

o Livsmedel  
 administrativa inspektioner. 

  
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021. 

Beslutsunderlag 
 Rapport - Tillsynsprojekt flerbostadshus 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt bassänger 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt skolor 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt omsorgsboenden och daglig verksamhet  2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt förskolor 2021 
 Rapport - Inventering MFV - Heden och Hamnvikens industriområden 2021 
 Rapport - Inventering MFV - Öhns industriområde 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt administrativ inspektion 2021 
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Sammanträdesprotokoll 10 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6  
 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 
Diarienr 21MTN36 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta årsredovisning, som ska omfatta alla 
verksamheter. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även 
del i den interna kontrollen inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för Miljö- och 
tillsynsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga. 
  
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott får muntlig information om årsredovisning och 
bokslut för verksamhetsåret 2021. Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget yttrande vidare till Miljö- och tillsynsnämnden. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och 
bokslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 11 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7  
 

Internkontrollplan 2022 
Diarienr 21MTN37 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt område, se 
till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag och annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktige  
2015-02-16, § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 
verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 
för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 12 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8  
 

Fastställande av internbudget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 
Diarienr 21MTN38 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2021-06-21, § 88, fastställt årsbudget för 2022 och verksamhetsplan 
(VEP) 2022 - 2024. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2022. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 
och föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden fastställer förslaget. Tillsynsplan anger vilken 
verksamhet som ska utföras. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga Verksamhetsplan och internbudget 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 13 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9  
 

Revidering av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser 
Diarienr 18MTN16 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar revidering av nämndens delegationsbestämmelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2021-12-13, § 212, beslutat om ny taxa för livsmedelstillsyn som 
föranleder revidering av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Det har även under året framkommit att det saknas delegationspunkt för handläggning av 
skrotbilar, som nu föreslås. Likaså har ett par rättelser av paragrafnummer gjorts. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden antar revidering av nämndens 
delegationsbestämmelser. Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget 
yttrande vidare till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 14 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§10 
Information och utbildning - TEMA Bassängbad 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av utbildningen. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd informerar och utbildar Miljö- och tillsynsnämnden enligt fastställd 
sammanträdesplanering: 

 TEMA - Bassängbad. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11  
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 22MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av Miljö- och 
tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2021-11-10--2022-01-10 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-11-20--2022-01-10 - delegat Tommy Lindgren 
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Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12  
 

Delgivningar 
Diarienr 22MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delgivningslista Ecos 2021-11-10--2022-01-03 
 Regional årlig uppföljning av miljömålen - Norrbotten år 2021 
 Information till kommuner om livsmedelsrevisioner 2021-12-21 
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Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13  
 

Delgivningar protokoll 
Diarienr 21MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2021-11-01 § 157 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun 

och kommunkoncern 
 Kommunstyrelsen 2021-11-22 § 267 Månadsrapport oktober 2021 
 Kommunstyrelsen 2021-11-22 § 275 Sammanträdesplan 2022 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 196 Policy för samverkan med andra kommuner 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 193 Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022 - 

2024 samt kommunal skattesats 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 197 Arbetsmiljöpolicy 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 198 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 212 Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 213 Kommunetisk policy 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 214 Affärsetisk policy - upphävande av styrande 

dokument 
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Sammanträdesprotokoll 1 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 
 


 
Sekreterare Maria Burström 


  


Ordförande Stig Sjölund (V) 


  


Justerande Lena Mahrle (L) 


  
 


Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 


 


Organ  Miljö- och tillsynsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-01-18 


Anslags uppsättande 2022-01-25 Anslags nedtagande 2022-02-16 


Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Administrativ enhet 
  


Underskrift/anslaget av Maria Burström 


Plats och tid Distans via Zoom och Gläntan, Stadsporten kl. 9 - 15.30 


  


Beslutande       Se sida 2 


  


Övriga deltagare      Se sida 2  


  


Utses att justera Lena Mahrle (L) 


  


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-01-25 kl. 8 


  


Paragrafer              §§ 1 - 13 
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Sammanträdesprotokoll 2 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


 
Beslutande  Stig Sjölund (V), ordförande 


Ferid Letic (S), vice ordförande 
Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S) 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Jan Lundström (C) 
Lena Mahrle (L) 


  


Övriga deltagare Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef 
Lisa Karlström, miljöinspektör, § 5, § 10 
Ulf Isaksson, miljöinspektör, § 5 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 5 
Ingrid Olofsson, miljöinspektör, § 5 
Annika Bergdahl, miljöinspektör, § 5 
Olga Persson, miljöinspektör, § 5 
Annika Eliasson, livsmedelsinspektör, § 5 
Anna Enegren, livsmedelsinspektör, § 5 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 5 - 8 
Åsa Wikström, controller, § 8 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§1 
Information - presentation, nämndens uppdrag m.m. 


Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 


Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden får följande information/genomgång: 


1. presentation av nämndens ledamöter 
  


2. mötesrutiner, digital justering m.m. 
  


3. nämndens uppdrag, reglemente och årshjul m.m. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 2  
 


Val av ledamot till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
Diarienr 18MTN65 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden utser Lena Mahrle (L) till ledamot i Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-09-13, § 151, Ivar Gustafssons (L) avsägelse som 
ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden från och med 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-11-29, § 204, Lena Mahrle (L) till ny ledamot i Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har nu att utse ny ledamot till arbetsutskottet bland nämndens 
ledamöter. 
 
Oppositionen nominerar Lena Mahrle (L) som ny ledamot till Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 204 Fyllnadsval av ledamot (L) - Miljö- och 


tillsynsnämnden 2019-2022 
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Sammanträdesprotokoll 6 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 3  
 


Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och avdelningens arbete med anledning av covid-19 
samt rapporterar ev. avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 4  
 


Uppföljning av Tillsynsplan 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN48 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av Tillsynsplan 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förordning (2000:13) om tillsyn enligt miljöbalken ska en myndighet som tilldelats 
operativa tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma förordning ska 
tillsynsverksamheten fortlöpande följas upp och utvärderas. Miljö- och tillsynsnämnden har 
även tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, lagen om strålskydd, försäljning av receptfria 
läkemedel i detaljhandeln, alkohollagen och tobakslagen. Dessa områden ingår i såväl 
tillsynsplan som uppföljningen av tillsynsplanen. Under året har nämnden även haft ett utökat 
tillsynsområde med s.k. ”trängseltillsyn” enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen.  
 
Miljö- och tillsynsnämnden prioriterade inför 2021 år den styrda tillsynen, dvs. de verksam-
heter som bedöms ha högst risk. Dessa verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift. 
Samtliga verksamheter har fått en tillsynsinsats, vilket innebär att nämnden har kommit i kapp 
med tillsynsskulden. 
 
Under året har det tillkommit arbetsuppgifter som inte fanns med i tillsynsplanen 2021 och 
medfört att arbetsuppgifter har fått omprioriterats. Utredning av miljöförorenade områden, 
tillsyn av kemikalier, sprängämnesprekursorer, flerbostadshus har fått stå tillbaka för bl.a. 
trängseltillsyn. 
 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd har utökat personalen med en heltidsanställning för att 
klara uppdraget om framför allt tillsyn av små avlopp. Tjänsten finansieras med tillsyns-
avgifter. Avdelningen har nu 16 årsarbetare: 13,8 miljöinspektörer och 1,2 alkoholhand-
läggare samt en chef. 
 
Med anledning av pandemin har tillsynen under året både varit digital och fysisk på plats. 
Pandemin har även inneburit en utmaning att rekrytera vikarier som bidragit till att klara 
uppdraget, eftersom det har varit hög andel VAB (vård av barn) och föräldraledighet under 
året. 
 
År 2021 har varit första året med den nya miljöbalkstaxan, vilket inneburit högre andel 
efterhandsdebiterad tillsyn. Under året har avdelningen även förberett införande av efter-
handsdebitering av livsmedelstaxan som gäller fr.o.m. år 2022. Taxan för alkoholtillsyn 
bygger på fjolårets försäljning av alkohol, som under pandemin har varit lägre och därmed 
gett minskade intäkter för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Under året har tillgänglighet, rättssäkerhet och likabehandling prioriterats genom utveckling 
av antalet E-tjänster, tillsyns-appar, telefonlinje, rutiner, mallar, inventeringar, projekt och 
information (ny taxa, pandemin, farligt avfall). 
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Sammanträdesprotokoll 8 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


 
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av Tillsynsplan 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden 
 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-11-25 § 78 Tillsynsplan 2021 för Miljö- och 


tillsynsnämnden 
 Tillsynsplan 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 9 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 5  
 


Information - tillsynsprojekt och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd och Samhällsbyggnad informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 


 Tillsynsprojekt 2021 
 


o Hälsoskydd 
 flerbostadshus 
 bassängbad 
 skolor och fritids 
 omsorgsboenden och daglig verksamhet 
 förskolor 


  
o Miljöskydd  


 inventering miljöfarlig verksamhet (MFV) Hedens och Hamnvikens 
industriområden 


 inventering MFV Öhns industriområde 
  


o Livsmedel  
 administrativa inspektioner. 


  
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021. 


Beslutsunderlag 
 Rapport - Tillsynsprojekt flerbostadshus 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt bassänger 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt skolor 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt omsorgsboenden och daglig verksamhet  2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt förskolor 2021 
 Rapport - Inventering MFV - Heden och Hamnvikens industriområden 2021 
 Rapport - Inventering MFV - Öhns industriområde 2021 
 Rapport - Tillsynsprojekt administrativ inspektion 2021 
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Sammanträdesprotokoll 10 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 6  
 


Årsredovisning och årsbokslut 2021 
Diarienr 21MTN36 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta årsredovisning, som ska omfatta alla 
verksamheter. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även 
del i den interna kontrollen inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för Miljö- och 
tillsynsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga. 
  
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott får muntlig information om årsredovisning och 
bokslut för verksamhetsåret 2021. Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget yttrande vidare till Miljö- och tillsynsnämnden. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och 
bokslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 11 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 7  
 


Internkontrollplan 2022 
Diarienr 21MTN37 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt område, se 
till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag och annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktige  
2015-02-16, § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 
verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 
för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 12 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 8  
 


Fastställande av internbudget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 
Diarienr 21MTN38 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2021-06-21, § 88, fastställt årsbudget för 2022 och verksamhetsplan 
(VEP) 2022 - 2024. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2022. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 
och föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden fastställer förslaget. Tillsynsplan anger vilken 
verksamhet som ska utföras. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga Verksamhetsplan och internbudget 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 13 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 9  
 


Revidering av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser 
Diarienr 18MTN16 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar revidering av nämndens delegationsbestämmelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2021-12-13, § 212, beslutat om ny taxa för livsmedelstillsyn som 
föranleder revidering av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Det har även under året framkommit att det saknas delegationspunkt för handläggning av 
skrotbilar, som nu föreslås. Likaså har ett par rättelser av paragrafnummer gjorts. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden antar revidering av nämndens 
delegationsbestämmelser. Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget 
yttrande vidare till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 14 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§10 
Information och utbildning - TEMA Bassängbad 


Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av utbildningen. 


Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd informerar och utbildar Miljö- och tillsynsnämnden enligt fastställd 
sammanträdesplanering: 


 TEMA - Bassängbad. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 11  
 


Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 22MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av Miljö- och 
tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2021-11-10--2022-01-10 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-11-20--2022-01-10 - delegat Tommy Lindgren 
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Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 12  
 


Delgivningar 
Diarienr 22MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delgivningslista Ecos 2021-11-10--2022-01-03 
 Regional årlig uppföljning av miljömålen - Norrbotten år 2021 
 Information till kommuner om livsmedelsrevisioner 2021-12-21 
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Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  


 
Miljö- och tillsynsnämnden 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 13  
 


Delgivningar protokoll 
Diarienr 21MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2021-11-01 § 157 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun 


och kommunkoncern 
 Kommunstyrelsen 2021-11-22 § 267 Månadsrapport oktober 2021 
 Kommunstyrelsen 2021-11-22 § 275 Sammanträdesplan 2022 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 196 Policy för samverkan med andra kommuner 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 193 Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022 - 


2024 samt kommunal skattesats 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 197 Arbetsmiljöpolicy 
 Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 198 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 212 Taxa för offentlig kontroll inom 


livsmedelslagstiftningen 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 213 Kommunetisk policy 
 Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 214 Affärsetisk policy - upphävande av styrande 


dokument 
 
 
 


Page 17 of 17





		a92f298a-099b-4f9b-8a18-20089a97a884.docx

		§1 Information - presentation, nämndens uppdrag m.m.

		Beslut

		Ärendebeskrivning



		§ 2	  Val av ledamot till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 3	  Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering

		Beslut

		Ärendebeskrivning



		§ 4	  Uppföljning av Tillsynsplan 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 5	  Information - tillsynsprojekt och systematiskt arbetsmiljöarbete

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 6	  Årsredovisning och årsbokslut 2021

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 7	  Internkontrollplan 2022

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 8	  Fastställande av internbudget 2022 och verksamhetsplan (VEP)

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 9	  Revidering av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§10 Information och utbildning - TEMA Bassängbad

		Beslut

		Ärendebeskrivning



		§ 11	  Redovisning av delegationsbeslut

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 12	  Delgivningar

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag



		§ 13	  Delgivningar protokoll

		Beslut

		Ärendebeskrivning

		Beslutsunderlag







